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BE 2202
ژیانى ئەكادمیم لە 1994/10/13دەستپێدەكات  ,هەر لەوساڵەو سەرەتاى

سەعات) لە هەفتەیەك

 .6ژمارەى كاركردن

دەوام لە هەردوو كۆلێژى (پزیشكی وشەریعە)ی زانكۆى دهۆك بۆماوەى
دووساڵ لەسەریەك وانەى لێكۆڵینەوەى كوردستانیم وتووەتەوەو پاشان
هەمان وانەم لەكۆلێجى ئەندازیارى وتەوە  ,هاوكات بۆماوەى سێ ساڵ
زمانى كوردیم لە پەیمانگاى پێگەیاندنى مامۆستایانى دهۆك وتووەتەوە ,
لەساڵى خوێندنى 2001/2000وانەى كتێبخانەو رێبازى لێكۆڵینەوەم بە
قوتابیانى بەشى كوردى كۆلێژى ئادابى زانكۆى دهۆك وتووە  ,هەروەها
وانەى زانستە كوردستانیەكانم بۆبەشى (مێژوو ئینگلیزى) لەهەمان كۆلێج
وتووەتەوە  ,لەساڵى 2002/2001یش لەكۆلێجى مامۆستایانى زانكۆى
سەاڵحەدین وانەىكوردۆلۆجی بۆبەشەكانى كۆمەاڵیەتى وزمانى ئینگلیزى
بۆماوەى دووساڵ واتە 2002تا  2004وتووەتەوە  ,لەساڵى 2007پاش
تەواوكردنى خوێندنى دكتۆرا لەبەشى كوردى وانەی كێشناسى بۆقۆناغى
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دووەم ووانەى كتێبخانەو رێبازى لێكۆڵینەوە بۆ قۆناغى سێ وانەى
كوردۆلۆجى بۆهەندێ لەبەشەكانى كۆلێج گوتووەتەوە  ,لە ساڵى2010
یەوەو تائێستاش وانەى رێبازە ئەدەبیەكانى قۆناغى دووەم  ,كتێبخانەو
رێبازى لێكۆڵینەوە لەقۆناغى یەكەم لەبەشى كوردى لەخوێندنى بەیانیان و
ئێواران دەڵێمەوە  ,هەروەها لەساڵى  2006تا 2013لەپەیمانگاى تەكنیكى
هەولێر وەك وانەبێژ وانەكانى كۆردۆلۆجى وبنچینەكانى لێكۆڵینەوەم لە
بەشەكانى رێبەرى وكارگێرى وتووەتەوە  ,لەگەڵ ئەوەشدا ساڵى2017
بۆ 2019بابەتى رێبازى لێكۆڵینەوە بۆقوتابیانى خوێندنى ماستەرى زمان
گوتووە هەر لە2019ەوەش بابەتى كالسیك بۆخوێندنى بااڵى ماستەرو
ئەدەبى جیهانى بەقوتابیانى خوێندنى بااڵى دكتۆراى ئەدەب دەڵێمەوە .
 .9وشە سەرەكییەكان
 10ناوەرۆكى گشتى كۆرس :
پرۆگرامى بابەتى( :ڕێبازە ئەدەبیەكان) بۆساڵى خوێندنى( )2022 -2021بریتییە لە باسكردنى ئەو
بابەتانەى دەبنە هۆى ناساندنى ڕێبازە ئەدەبییەكان ئەویش بریتین لە  :پێناسەى ڕێبازو چەمكى
ئەدەب ومێژووى سەرهەڵدانى ڕێبازەكانى ئەدەب بەگشتى  ,لەگەڵ یەكەیەكەى ڕێبازەكان  ,كە
ئامانج تێیدا شارەزاییكردنى قوتابیانە بەچەمك وناسینى ڕێبازە ئەدەبییەكان  ,هەروەها زانیاریى
پێدانیان لەسەر گرنگترین ئەو ڕێبازو شێوازو جۆرى ئەدەبیانەى كە ڕێبازەكانی لەسەر بنیات
نراوە  ,لەئەدەبى ئەوڕوپى و ئەدەبى كوردیدا بۆ نموونە ( :كالسییزم  ,ڕۆمانسیزم  ,ڕیالیزم ,
ناتۆڕالیزم  ,پەرناسیزم  ,سمبۆلیزم  ,داداییزم  ,سوریالیزم  , ),ئەمە جگە لە فراوانكردنى تواناى
هزرى قوتابیان بەگرنگترین ئەو تەكنیكانەى كەلە دەرەوەى كتێب یان ڕۆژنامەو گۆڤارەكان و نامە
ئەكادیمی یەكان بەكاردێن و چۆنییەتى مامەڵەكردن لەگەڵیاندا ؛ وەك سایتەكانى ئینتەرنێت .
 .11ئامانجەكانى كۆرس :
شارەزایى پێدانی قوتابیانە لەسەر چۆنییەتى تێگەیشتنى ناوەڕۆك وڕوخسارى ئەو ڕێبازانەى لەنێو
ئەدەبى گەالندا هەیەو لەالیەن نووسەران وڕۆشنبیرانەوە نووسراون  ,هەروەها فێركردنیان لەوەى
كە ئەم ڕێبازانە بەپێى قۆناغەکانی تەمەنى ئەدەبى میللەتان گۆڕاون ؛ لەگەڵ پراكتیزەكردنى
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نموونەى بەرهەمەكانى نێو كتێب وڕۆژنامەو گۆڤارو نامەئەكادیمییەكاندا هەیە .
 .12ئەركەكانى قوتابى :
قوتابى جگە لەوەى كە پێویستە لەپۆلدا ئامادە بێت لەهەمان كاتدا دەبێ ئەو سەرچاوانە بەردەست
بكات كە مامۆستا دەست نیشانى دەكات و بەالى كەم لە پێنج كتێب كەمتر نەبێت  ,هەروەها لە
كاتى وانەووتنەوەشدا دەبێ ئەو ساڵیدانەى لەالیەن مامۆستاوە ئامادەكراوە الیان بێت و پێدا
چوونەوەى لێ بكەن و ئامادەبن بۆ بەشداریكردن لە گفتوگۆو لێپرسینەوەى سەرزاریدا لەرێى ئەو
میتینگ وسمینارو زومانەى كە لەگەڵ قوتابیان دەكرێت و ئەو فایل و فۆڵدەرانەى بۆ قوتابیان
لەرێى گوگلدرایڤەوە بۆیان ئامادە دەكرێت وبۆیان دادەنرێت تیایدا  ,لەگەڵ ئەوەشدا ماوە ماوە
تاقیكردنەوەیەكى ئۆنالین بۆماوەى چەند دەقیقەیەك تاقیدەكرێنەوە  ,بۆئەوەى زانیاریەكانیان ال
بێت وبەبەردەوام بەدواداچوون بۆ زانیارییەكانى رۆژانەیاندا بكەن  ,هەر لەهەمان كاتدا داوا لە
قوتابیان دەكرێت چاالكى وكارى راسپێردراویان پێدەدرێت ودەبێ ئەنجامى بدەن ئەویش بە ئامادە
كردنى سیمینارو راپۆرت لەسەر هەندێ لەو بابەتانەى كەپەیوەندییان بەبابەتەكەوە هەیە وەك
كورتكردنەوەى كتێب یان هەڵسەنگاندنى چیرۆكێك رۆمانێك یان سیمینار لەسەر بەشێك لە
وانەكان وەك رێبازەكان یان قۆناغەكانى ئەدەبى الى میللەتان وەك كوردى یان ئەوروپى .

 . 13رێگەى وانەگوتنەوە :
بۆگەیشتن بەئامانجەكان چەندین شێوازو ڕێگەى جیاجیا لەوانەوتنەوەدا پەیڕەو دەكرێت  ,وەكو :
ڕێگاى ئامادەكارى (المحاظرە) ,ڕێگاى گفتوگۆ (المناقشە)و ڕێگاى پرسینەوە(األستجواب) بێگومان
بەكارهێنانى هەریەك لەم شێوازانە بەپێى سروشتى بابەتى وانەكەو بوونى سەرچاوەو هۆكارى
بەردەست بوو دەگۆڕێت ,وەک شێوازى ئۆنالین وبەبەرنامەى گوگلدرایڤ وگوگل فۆرم دەبێت .
 . 14سیستەمى هەڵسەنگاندن :
فێرخوازان دەبێت چەندین تاقیكردنەوەی جۆراوجۆرى كتێبى داخراو لەكۆتایى هەرمانگێكدا ئەنجام
بدەن كە( )١٥نمرەى لەسەر دەبێت  ,لەگەڵ نمرەى تاقیكردنەوەكانى تركە ژمارەیان( )٢تاقیكردنەوە
دەبێت كۆدەكرێنەوەو دەبێتە( )٣٠نمرە ()١٠نمرەى تریش لەسەر چاالكى وبەشداربوونى فێرخواز
لە گفتوگۆو ئەنجامدانى سیمنارو تاقیكردنەوەی ناوبەناو لەگەڵ ئامادەبوون لە میتینگ وزومەكاندا
دادەنرێت كە دەكاتە( )٤٠نمرە  ,ئەمانەو تاقیكردنەوەى كۆتاییش لەسەر( )٦٠نمرە دەبێت .
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 .15دەرئەنجامەكانى فێربوون :
ئامانج ومەبەستى تایبەتى لەخوێندنى ئەو بابەتانە شارەزایى پێدانیانە لەسەر چۆنییەتى تێگەیشتنى
ناوەڕۆك وڕوخسارى ئەو ڕێبازانەى لەنێو ئەدەبى گەالندا هەیەو لەالیەن زاناو داناو نووسەران و
ڕۆشنبیرانیانەوە نووسراون هەروەها فێركردنیان لەوەى ئەم ڕێبازانە بەپێى قۆناغە جیاوازەكانى
تەمەنى ئەدەبى میللەتان گۆڕاون هەروەها پراكتیزەكردنى ئەو زانیاریانە لەسەر نموونەى بەرهەمە
ئەدەبیەكانى نێو كتێب وڕۆژنامەو گۆڤارو نامە ئەكادیمیەكان وسایتە ئەلكترۆنییەكان .
 . 16لیستى سەرچاوە بنەڕەتییەكان :
 - 1ڕێبازە ئەدەبییەكان  ,د .فەرهاد پیرباڵ  ,چاپى سێیەم  ,چاپخانەى وەزارەتى پەروەردە  ,هەولێر 2015 ,
 - 2ڕێبازە ئەدەبییەكان  ,د .هیمداد حوسێن  ,چاپى سێیەم  ,چاپخانەى رۆژهەاڵت  ,هەولێر2014 ,
 - 3ڕێبازە ئەدەبییەكان  ,و  :د .ئازاد عبدالواحێد كەریم  ,چاپى یەكەم  ,چساپخانەى ئاراپخا  ,كەركوك 2008 ,
 - 4ڕێبازى ڕۆمانتیكى لەئەدەبى كوردیدا  ,خورشید رشید احمد  ,چاپخانەى (دارالحریە للگباعە)  ,بەغدا 1989,
 - 5قۆناغى پێش ڕۆمانسیزمى شیعرى كوردى  ,ئیدریس عەبدوڵال  ,چاپى یەكەم  ,چاپخانە وەزارەتى پەروەردە
 ,هەولێر2006 ,
 -6قوتابخانە ئەدەبییەكان  ,رەزا سەید حسەینى  ,وەرگێرانى لە فارسییەوە  :حەمە كەریم عارف  ,چاپى دووەم
 ,شوێنى چاپ  :ناوەندى سارا  ,سلێمانى . 2018 ,
 - 7ڕێبازە ئەدەبیەكان  ،د .سیروس شەمیسا ،و :د .هیمداد حوسێن وسەنگەرنازم  ،چاپ یەكەم  ،هەولێر2018،
 - 8ژانرە ئەدەبیەكان  ،سەنگەر نازم حوسێن و رێزان ساڵح مەولود  ،چاپى یەكەم  ،چاپخانەى  :ئاوێر ،هەولێر2018 ،

 – 1المذاهب األدبیە من الكالسكیە إلى العبثیە  ،د .نبیل راغب  ،القاهرە .1977 ،
 - 2الخالصە فی مذاهب األدب الغربي  ،د.علی جواد الطاهر ،الموسوعە الصغیرة  ،عدد1983 ، 121/
 - 3المذاهب األدب الغربي ومظاهره فی األدب العربي الحدیث  ،د.سالم احمد الحمداني ،موصل.1989 ،
 - 4الرومانتیكیە  ،لیلیان فیرست  ،ت :عدنان خالد  ،بغداد .1978 ،
 5الرومانتیكیە  ،نشأتها -فلسفتها -قظایاها -آثارها ،د.محمد غنیمی هالل ( ،دارالنهظە)  ،القاهرە . 1971،
 - 6الواقعیە  ،دیمین كرافت  ،ت :عبدالواحد لۆلۆە ،بغداد .1980 ،
 - 7الواقعیە فی األدب الكردي  ،د .عزالدین مصطفى رسول  ،لبنان  ،صیدا .1966 ،
 .17بابەتەكان  :لە خوارەوە بە لیستێكى سەربەخۆ هەفتە بە هەفتە بابەتەكان دەستنیشان كراوە :
 .18بابەتى پراكتیك  :ئەم بابەتە وانەی پراکتیکی پێویست نییە .
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 .19تاقي كردنەوەكان  :ئەمانەى خوارەوە چەند نموونەيەكن لە پرسيارى تاقيكردنەوەكان :
پ : ١پێناسەى ئەمانەى خوارەوە بكە ( :رياليزم  ,ریالیزم لە ئەدەبیاتدا  ,ریالیزم لە هونەردا) .
پ : ٢جۆرەکانی ریالیزم چیین ؟ بیانژمێرەو بە وردی باسیان بکە .
پ : ٣زاراوەی ریالیزم لە چییەوە هاتووە ؟ لەرووی زمان و شێوەوە چۆنە ؟ باسیان بکە .
پ : ٤مێژووى سەرهەڵدانى رياليزم لە ئەدەبى ئەوروپيدا كەى سەريهەڵدا  ,كێ بۆ يەكەمينجار بەكارى هێنا ,
پ : ٥قوناغەکانی ریالیزم لە ئەوروپادا بژمێرەو بە وردی باسیان بکە .
پ : ٦تايبەتمەندی وخاسیەتەكانى رێبازى رياليزمى ئەوروپى چيين ؟ بە خاڵ ديارييان بكە .
پ : ٧جياوازيی لە نێوان رياليزمى ئەوروپى و كوردى چيين ؟ بەچەند خاڵێك ديارييان .
پ : ٨رابەرانى رياليزم لە واڵتى رووسيا  ,ئەڵمانیا  ,فەرەنسا  ,بریتانیا .
پ : ٩ئەدگارەكانى رياليزمى رەخنەگرانە لە ئەوروپاداچیبوون دیارییان بکە .
پ : ١٠ئەدگارەكانى رياليزمى سۆشیالیزمی لە ئەوروپادا چیبوون دیارییان بکە .
پ : ١١چەمک و پێناسەی رياليزم لە ئەدەبى كورديدا چۆنە ؟ بە درێژى باسى بكە .
پ : ١٢مێژووى سەرهەڵدانى رێبازى رياليزم لە ئەدەبى کوردیدا چۆنە ؟ بە وردی باسی بکە .
پ : ١٣روخسارو ناوەرۆکی ریالیزمی کوردی لە رووی سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە چۆنە ؟ دیارییان بکە .
پ : ١٤هۆكارە ناوەخۆی و دەرەكييەكانى سەرهەڵدانى رياليزم لە ئەدەبى كورديدا چيين ؟ بەخاڵ ديارييان
بكەو بيانژمێرە
پ : ١٥رابەرانی ریالیزم لە ئەدەبی کوردی لەبواری شیعرو چیرۆکدا کێن ؟ دیارییان بکە .
پ : ١٦شیعری کوردی لە قۆناغی ()١٩٧٠-١٩٤٥دا چۆن بووە ؟ بە وردی باسی لێوە بکە .
پ : ١٧چەمک و پێناسەو زاراوەی پەرناسیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا چۆنە ؟ بەجیا باسیان بکە .
پ : ١٨مێژووی سەرهەڵدانی پەرناسیزم بۆ کەی دەگەرێتەوە ؟ لەگەڵ دیارکردنی گرنگترین رابەرەکانی .
پ : ١٩کرۆنۆلۆژیای رێبازی پەرناسیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا چۆنە ؟ بە وردی دیارییان بکە .
پ : ٢٠ئەدگارەکانی رێبازی پەرناسیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا یین ؟ بیانژمێرە .
پ : ٢١چەمک و زاراوەو پێناسەی ناتۆرالیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا چۆنە ؟ بە وردی دیارییان بکە .
پ : ٢٢چەمک و زاراوەو پێناسەی داداییزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا چۆنە ؟ بە وردی دیارییان بکە .

 : 20تێبینی زیاتر :
 :21پێداچوونەوەى هۆڵ :
ئەم كۆرسبووكە لەالیەن هاوەلێكى ئەكادیمییەوە سەیربكرێت وناوەڕۆكى بابەتەكانى پەسەند بكات
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هەفتە

 -1یەكەم
 -2دووەم
 -3سێیەم
-4

ناوەڕۆكى بابەت و وانەكانى كۆرسى دووەمی بابەتی رێبازە ئەدەبییەکان
چەمك و پێناسەو زاراوەى ریالیزم لە بواری ئەدەبی و هونەریدا .
جۆرەکان و مێژووی سەرهەڵدان و قۆناغەکانی ریالیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا .
هۆکارەکان و تایبەتییەکان و خاسییەتەکان و رابەرانی ریالیزم لە ئەوروپادا .

چوارەم چەمك وپێناسەو زاراوەو مێژووی سەرهەڵدانی ریالیزم لە ئەدەبی کوردیدا .

 -5پێنجەم

هۆکارە دەرەکی و ناوەخۆییەکانی سەرهەڵدانی ریالیزم .

 -6شەشەم

روخسارو ناوەرۆکی ریالیزم لەبوارەکانی کۆمەاڵیەتی وسیاسی لە چیرۆک و
شیعری کوردیدا .

 -7حەوتەم

هەڵسەنگاندن وتاقیکردنەوەی مانگی یەکەمی کۆرسی دووەمی قوتابیان .

 -8هەشتەم

شیعری نوێی کوردی لە قۆناغى ساڵەکانی نێوان ( )١٩٧٠-١٩٤٥دا .

 -9نۆیەم

چەمك وپێناسەو زاراوەو مێژووى سەرهەڵدانی پەرناسیزم لە ئەدەبی ئەوروپیدا

 10دەیەم

کرۆنۆلۆژیای رێبازی پەرناسیزم و گرنگترین رابەرانی لە ئەدەبی ئەوروپیدا .

 11یازدە

ئەدگارەکانی رێبازی پەرناسیزم و لە ئەدەبی ئەوروپیدا .

 12دوازدە

چەمك وپێناسەو زاراوەو جۆرو مێژووی سەرهەڵدانی ناتۆرالیزم لە ئەوروپادا .

 13سێزدە

چەمك وپێناسەو زاراوەو جۆرو مێژووی سەرهەڵدانی داداییزم لە ئەوروپادا .

 14چواردە

هەڵسەنگاندن وتاقیکردنەوەی مانگی دووەمی کۆرسی دووەمی قوتابیان .

 15پازدە

هەڵسەنگاندن وتاقیکردنەوەی مانگی یەکەمی کۆرسی دووەمی قوتابیان .

د  .بەکر شاکر عەبدوڵاڵ
مامۆستای بابەت
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